Regulamin Konferencji
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konferencji
„Rola norm w rozwoju Przemysłu 4.0” (dalej „Konferencja”) organizowanej przez
Organizatora.
2. Organizatorem Konferencji jest Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa (dalej „Organizator”).
3. Konferencja jest organizowana 22 maja 2019 w Klubie Bankowca, Smolna 6
w Warszawie, a udział w niej jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikiem
Konferencji może być tylko osoba pełnoletnia.
4. Zgłoszenie na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie internetowej www.pkn.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji.
6. Udział w Konferencji wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konferencji.

II Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konferencji. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia wskazanych celów.
3. Organizator może upublicznić wizerunek uczestnika Konferencji na stronie internetowej
www.pkn.pl, wiedza.pkn.pl, profilach w mediach społecznościowych oraz
w miesięczniku „Wiadomości PKN” oraz materiach informacyjnych partnerów
Konferencji – patronów honorowych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Krajowa Izba Gospodarcza) i medialnych (Rzeczpospolita, Control Engineering Polska,
ForumBiznesu.pl, e-Gospodarka.pl, ERP-view.pl).
4. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika Konferencji. Organizator przewiduje
przetwarzać dane osobowe tylko w celach organizacyjnych związanych
z realizacją Konferencji.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych
przez Organizatora do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych –
Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwanie,
przenoszenie, aktualizowanie oraz uzyskanie wyczerpującej informacji na ten temat.
W celu skorzystania ze swoich praw uczestnik Konferencji powinien wysłać wiadomość
na adres e-mail: konferencjepkn@pkn.pl.
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III Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konferencji.
3. Zasady udziału i przebiegu Konferencji określa wyłącznie Regulamin.
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